HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-102, Fax: 92/502-119,
E-mail: valasztas@zalaegerszeg.hu

___________________________________________________________
Tárgy: Zalaegerszeg város 11 sz. egyéni választókerületi képviselőjelöltjei szavazólapi sorrendjének
sorsolása
92/2019. (IX.09.) HVB határozat
A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán Zalaegerszeg város 11 sz. egyéni választókerületében a képviselőjelöltek szavazólapi
sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Rozsmán Nikoletta Andrea Együtt Zalaegerszegért Egyesület
2. Keresztes Csaba

Tiéd a Város Egyesület – Demokratikus Koalíció – Jobbik
Magyarországért Mozgalom – Lehet Más a Politika – Magyar
Szocialista Párt – Momentum Mozgalom

3. Kollár Viktor Kristóf

Mi Hazánk Mozgalom

4. Orosz Ferencné

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt –
Balaicz Zoltán Jelöltje Egyesület

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a
szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160.§ (1) bekezdése
alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek,
biztosítva az esélyegyenlőség érvényesülését.
A Ve. 160.§ (2) bekezdése alapján a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el a választási bizottság.
A Ve. 307/G.§ (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.
A Ve. 160.§ (3) bekezdése értelmében, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik.
A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
Fentiek alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a
zalaegerszegi Helyi Választási Bizottság kisorsolta Zalaegerszeg város 11 sz. egyéni választókerülete
képviselőjelöltjeinek szavazólapi sorrendjét, és az eredményt a rendelkező részben foglaltak szerint
rögzítette.
A jelöltek sorrendjének sorsolása elleni jogorvoslat a Ve. 239.§-án alapul.
Zalaegerszeg, 2019. szeptember 9.
Dr. Pápai Ferenc sk.
a Helyi Választási Bizottság elnöke
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